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СУТНІСТЬ ЕТАПІВ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРІВ 

 

Для формування засад активної громадянської позиції особистості 

найоптимальнішим є підлітковий вік, період самоствердження, дієвого 

формування соціальних інтересів і життєвих ідеалів. Посилення уваги до 

формування активної громадянської позиції підлітка зумовлене ще й тим, 

що його прагнення до самостійності та дорослості, незадоволеність 

пасивним становищем ще не підкріплені власними, повністю 

сформованими, сталими соціальними мотивами поведінки, достатнім 

життєвим досвідом, правильним розумінням співвідношення свободи і 

відповідальності особистості. Тому для вибору власних життєвих 

орієнтирів підліток потребує допомоги ззовні. Формування активної 

громадянської позиції підлітків здійснюється у процесі педагогічно 

організованої діяльності. І чим ширший спектр такої діяльності, тим 

ефективніший її виховний вплив. 

Аналіз вітчизняної психолого-педагогічної літератури (І.Бех, 

М.Боришевський, О.Пометун, О.Сухомлинська, К.Чорна та ін.) свідчить, 

що громадянське виховання особистості повинно ґрунтуватись на 

принципах: гуманізму; демократії; самоактивності й саморегуляції; 

системності та цілісності використання різноманітних форм 

громадянського виховання; компетентнісного підходу до характеру 

виховного процесу; культуропровідності тощо. 

Виходячи з вищезазначеного метою тез є аналіз сутності етапів 

становлення особистості молодшого підлітка як умова активної 

громадянської позиції. 

Формування особистості у психологічному аспекті розглядається як 

поетапне розгортання системи її соціальної життєдіяльності, кожна фаза 

якої позначається зміною провідного різновиду діяльності, яка має такі 

ознаки: у її формі виникають і всередині якої диференціюються інші, нові 

види діяльності; у ній формуються, або перебудовуються окремі психічні 

процеси; від неї залежать основні психологічні зміни особистості. 

Оскільки засвоєння соціального досвіду дитиною розпочинається в 

сімейному середовищі, в процесі дослідження було з'ясовано, що 

важливим фактором соціалізації особистості та формування її 
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громадянських якостей є сім'я. Як зазначає Н.Лавриченко, сім'я є 

"найпотужнішим і визначальним чинником первинної соціалізації молоді" 

[2, с. 5]. Вже за народження кожний індивід отримує певний соціальний 

статус, який випливає із статусу його сім'ї. 

Друга сфера становлення особистості – спілкування. Це складний 

процес встановлення і розвитку контактів між людьми, обумовлений 

потребами у спільній діяльності, який включає в себе обмін інформацією, 

вироблення єдиної стратегії взаємодії, взаємне сприйняття і розуміння [3, 

с. 59]. Таким чином, соціальний сенс спілкування полягає у тому, що воно 

слугує засобом передачі форм культури і суспільного досвіду від 

покоління до покоління – через звичаї, традиції, норми поведінки, твори 

мистецтва, предмети матеріальної культури, систему освіти, виховання. 

Третя сфера формування особистості – це розвиток самосвідомості. 

Головною характеристикою самосвідомості, як було з'ясовано в процесі 

нашого дослідження, є сприйняття і розуміння особистістю самої себе як 

певної цілісності, усвідомлення власної ідентичності. Самосвідомість 

спрямована на пізнання внутрішнього світу суб'єкта і його відношень з 

об'єктивною дійсністю і проявляється в самопізнанні, самоаналізі, 

самооцінці, на основі яких усвідомлюється рівень знань, досвіду і характер 

можливостей, які є основою для вироблення принципів пізнавальної і 

практичної діяльності, життєвої позиції, постановки життєвих цілей, 

визначення шляхів і способів їх здійснення.  

Показником зрілості особистості як соціального суб'єкта є її 

соціальна активність та самореалізація. Саме тут важливого значення 

набуває самовиховання особистості, яке у свою чергу здійснюється з 

процесом самовдосконалення, де суб'єктом і об'єктом виховання є одна і та 

ж людина. Це самостійна, цілеспрямована, систематична робота людини, 

спрямована на формування і розвиток своїх кращих, соціально цінних 

якостей і усунення недоліків, яка здійснюється з метою максимальної 

самореалізації. Для процесу самовиховання важливим є всі властивості 

свідомості [1, с. 105]. 

Отже, на підставі цього ми можемо зробити висновок, що 

особистість у процесі соціалізації та громадянського становлення набуває 

ряд соціальних і громадянських за своєю природою якостей, формується 

тип соціального мислення, система соціальних установок, спрямованості, 

соціальна позиція, зокрема громадянська. Таким чином, світогляд, знання, 

почуття, моральні установки та життєвий досвід особистості є тим 

ґрунтом, на якому формуються переконання. Наявність у людини певних 

переконань свідчить, що вона впевнена у своїй правоті, свідомо обрала 

свій життєвий шлях, займає активну громадянську позицію, розуміє суть 

та наслідки своєї діяльності, поведінки та вчинків. 
 

 


